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Rio de Janeirol
8 de julho de 958 r

.MeuCaro Professor LU!s Rei,ss1g:

,
'!'"{

Quoro, urimeiramente, agradecer-lhe a fidalga gen
tileza. de trato/lua &:1.nos d.tspensou, b~m COllJ.Q seu. interessad. o
e eficaz patroc~nio ao ~ssunto nosso, sobre o qual tivemos op0l:
tunidade de conversar ai.

.,... 4
,., Espero que os trab!lhos de redtjç ao f~na1 daquele

mundo tao complexo da recomendaçoes do Ceminario estejam larga-
mente proporcionando o bSI)erício de passarem essas recomeJ.lda ..-
926$ pel~ crivo de um esuxrito fino como o seu, que ama a preq!
seo eta objetividade, proprias aos que üeançaram a disciplina
cient~fic:a do pensaaerrto •

.•Por aqui, ~emos procurado divulgar as recomenda •.
ções do Semina.rl0e torna-l§!s efetivas, na medida emque se h~
moniaamcom tanpssa. concepçao de um plansjarnento edueaaional,r.l
cional e d,mocl'at1camente conaebido e executado, dentro de .WIl
regime pollt~co federativo e numa socled.::lde que almeja sal" plu-
ral e demoerat1ea. .

~
11 Estou lhe envlando, ••em $lleXO, nosso ultimo tr!ba-

lho, recem-publ!cado no ~l"asl1t sobre ftFilosofias da ~ducaçao e
PesquIsa Edl1caelonalrt, sobre o qual muito nos agradara a sua 8.11
tor! zad~ era tica.

.• O nossa Mestre. Prof. An{sio Telxeira, decidiu real
nir esse nosso trabalho a oulro de nos sa autori3.1 j ta p\.lblioadona revistl. do INEP, npesSluisa. e Planejeento em ~ducaçaou €i ao
que estru110s el~bol"ando s09r~ conceitu,Qç~o e tendencias,do pl~3tjJlantoeducacl.onal na AlJerl.ca Latina (a base do Seminarl0 re-
cé~-realizado)t par-a faze-los coleto d~ uma Uplaqueten• a ser
p;oximamente ea.itada, como prefacio ,dele. No~amanhecer do as-111rito•...de pesquisa. educacional. na America Latina, talvez sejatn
uteis esses trabalhos., , ~

Sera com prazer que fa-lo-emoschegar às suas IDaOSt
logo se j~edi tado.. "

E!perq ser avisado em tempo de sua proxlma pasaa-
gem por aqui, nao se par-a desfrutar o prazer do seu cqnvl vio peJi
soaí , como piSTa prestar-lhe as homenagens ti que faz jus.

l~aespectativa de suas próximas e esperadas noti.
cias, queira recomendar-me aos Drs. Nmmetti e Cespedas e dispor
de seu colega e admirador. agradecido,

Jft. e Abreu
P.8" Se já estão disponíveis muito gostaria de receberas con-
rer~nc1as de .Kilpatr1ek, Holi1nshcad e Arcmg t proferidas no S;!
minari.o. Grato.
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C. B. P. E.
-'

o dJ Janeiro,4 d novembro de 1958

Sr. irctor-. xecutio doCaPE

que tr&t
ferênci

-~s~ s viando V. o processonQ 2599/58,
da edlçao ..01' est C' ~, d tr'""'dução do livro em r

I Anex os ~artaque está nos chegando às mã s,
Lul.S Reissig, de 18 de outubro d 1958. n qual ha. o
trecho: "Contodo gusto autorizo al Centro pur' di-

do Prof.
seguinte
t r-loll. ,... Cremos que esta fr se ,odera r·pres ntGr
toriz"ç o p"r pub, ie~r-se o livro a e ref( re o desp
cho do Sr. Dirctor-GeI' ,de 16.10.58.... ~,no processo .~tr-c contidos o pre!çcio por 1103
ejcritolP'elo CdPB,e a trsduç o do irof. Germa.;",!o Jardi , por
nos pcs àoalraent e r€,vista.

Restariai
) escolher r~ qu~dro de pUbl!e~çõ s d~st C ~

tro onde melhor cDbe enqu'-'drr ~sa publicaçaoi
b) estud r o plano de iopreGSOO do tr!1ocJl o;
c) faz r o nroj to e enpenho e verb respecti

n Divisão por cujo or errto correr edí.çáo ,
geri1llOs V.5 mo iliz r coope r çoo do Dr.Aydano do Co-uto F ,l?taz par execuç o dos 1tens e íma,

Atenciosamente,

J.1O '
D1'. ,-érieles H. de Pinho
I1.D. Dir tor-E:&:cativo dQ
C E
.1. €:. § t, ~
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C. B. P. E.

R~p de Janeiro,
2~ de dezembro de 1958

Meu Caro
Professor Luis Relssig:

Acuso sua cart de 8 de dezembro, bem como, r~
glstro e agr deço a recepçNo dos seus,livros, por especial gen-
tilez do nosso comum amigo, Prof. An~sio Teixeira.

Quanto ao c 50 da edição, nos Est do~ Unidos ,
do seu tão preciado UL Er Tecnologica y Ia Educacion , seri
o c so do prez do amigo dirigir-se o Prof. Robert Havighurst,
Department of Educ tion, University of Chicago, Chicago 37,
1l1inois, E.U.A.

O Prof. Robert Havighurst terminou sua tarefa
de Co-Diretor do nosso Centro Br s11eiro de Pesquisas Educacio-
nais e voltou aos seus labores nos Estados Unidos.

Esto~ certo que êle veria, com simpatia, po~
sibilidade por si al~trada. . , ..•Valho-me do ensejo para passar-lhe as mao,ane-
xos , os d!dos que solicitou aq nosso Centro, sobre a situação
de formaçao do professor primario no Brasil.

, ,O Prof. Anisio trouxe-nos noticia de grandes
modificações no,programa de realiz ções educacionais d O E A ,
inclusive d s ~da do Dr. Guillermo Nannettl.

/ICom os votos de Feliz Natal e prospero 1959,
firmo-me, muito cordialmente,

Seu Amigo e admirador,

.Jayme Abreu
AO
Prot. Luis Reissig
2116 F.St. N.W. Apt. 806

ashington D.C. E.U.A.
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CENTRO BRASiLEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

Rio de Janeiro,6 de outubro de 1958

Sr.Diretor-Executivo do
C B P E Ref.: Edijão de Tradução de.~rabaJ.hod9 r.Qf.Luis Reisstg. L, era

tecnologica y Ia EducacionU
C;.t. L.._ {,.'"...k~)-;~ __'*.- 4p... .

~~ r , ~ /~/o/n ·1

, N ~,~~Atendendo a determinaçao •.•do Sr. Diretor~ :eral i
atentamente, revi e emendei a traduçao, feita pelo Sr. Germano
Jardim, do t;abalho do Prof. Luis Reis§ig, "La era tecnc>log!ca
y Ia Educ acLón", para exame da conveniencia de sua publicaçao
pelo CBPE., ,.

Deixado a margem, neste documento, o aspecto de ~reitos autoz-aí,s <!aeditora Losas.a,.-.S.....A.,deNBuenos-Ayres, cre-
mos ser recomendavel a publicaçaq da traduçao, pelo CBPE, para
a qual escrevemos o pequeno prefacio anexo.

O Prof. Luis Reissig é um fino e pene~rante pensa-
dor, homem de seu tempo, que ere e postula por ciencia ~ demo-
cracia, co~o as chaves para o feliz convivio hum~o na epoca
de revoluçao dos nossos tempos.

N ,, A sua ampla interpretaçao do tecnologi90 como con-
dição bas!ca e d~finidora da cultura humana, podera_ensejar ~
terpretaçoesAde enfase unilateralista, na cómpreensao totãl..do
complexo fenomeno humano.

Uma le~tura mais meditada dará, tOdavif, um exato
entendimento não so de sua posição, como da pertinencia da mes
ma, com todos 9s eventuais exagerqs acaso existentesl quando .
assumida em paises, como os da America Litina, que,a nda anão
se deram conta do imperativo de sobrevive~c~a que ~ o se ajus-
tarem a e9frentar, com o pensamento çient~f~co e nao com o pea
samento magico, os problemas da instancia doiprocesso social
ora vivida.

Para exato conhecimento do CBPE da po~ição defen~
da pelo autor em seu trabalho, juntamos uma seleçao dos textos
mais representativos do mesmo.

Talvez por o termos lido precisamente depois de
sairmos do,ar confinado dos porões_de um doçumento de regressivismo historico no campo da educaçao, como e um certo manual
para o professor feito para o Centro e que se pretende editad0
Pilo mesmo, confes§amos ter respirago a largos haustos o oxi -
genio da contemporaneidade da posiçao vigorosamente assumida ,
no ensaio do Prof •.Luis Reissig.

Ao , .Dr. Per1cles M. de Pinho
M.D.Diretor-Executivo do CBPE

CBPE
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BUenos Aires Octubre 18.1958

Prof. Jayme Abreu
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
Que rido amigo:

Por gentil intermedio de Ia profesora Caffarati,
recebi su muy afectuosa carta. y ~a dopia. deL prefacio a Ia edi-
e í.ón d~ mi libro "La Era Tecnolo~ica y Ia Educaciónlt, que pu -
blicara ese Centro, en su traducion aI porgugués.

, Me siento muy honrado y feliz por su prefacio y
por Ia edicion deI livro por e1 Cen~ro, Con tabgusto autorizo
al Centro ijara editar10. Como no se como hay que redactar Ia
autorizacion, 1e ruego me,lo diga; casi seria mejor que me man-
daran Ia carta;autorizacion que debo fi~mar, No 1e parece? Asi
no cometo ningun error en Ia autorizacion.

Se publicará y distribuirá pronto?
Mucho me gustaria conocer, oportunamente, los CQ

mentarios que suscite e1 libro.
El doctor Jardim,ya me habia es,rito anticipándQ

me que e1 C~~tro haria Ia edicion, y 1e cateste enseguida auto-
zando que asi se hiciera.

f, Estoy realizando aqu~ una labor muy interesante,
qu~ espero de frutos. Me hubiera gustado acceder a su invita-
cion para conversar, a mi retorn9' con ustedes, en Rio, pero d~
be volver directame~te ~esde aqu~ a Washington, pues ya se ha
prolongado mi estadia mas ~e 10 que pensaba; pero espero hacer
otro via.je, y entonces sera con tiempo suficiente para deterner-
me en Rio.

Mandar~, por supuesto, a usted, los dos libr9s ~
teriores: "La Educacion para Ia vida nacional" yltLaEducaciol}
deI pueblo": como no tengo ejemplares en mi poder, los pedire e1
lunes a Ia casaL:d;~~~~·dé mis afectuosos saludos aI profesor
Anisio S. Teixeira, como tambien a los amigos qu~ vinieron aI
Seminario de Planeamiento integral de Ia educacion.

Un cordial abrazo y hasta pronto. Su amigo
a) Luis Reissig

P.D. Como espero llegar a Washil}gton el 1º de noviembre, le rue-
go que Ia carta autorizacion q~e debo fi~mar nara e1 Centro,
me Ia mande a Washington despues que este al1i o en cual-
quier momento a mi domicilio particular: 2116 ~. St.N.W.

"
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQULSAS EDUCACIONAIS,

Rio de Jane iro ,4 de novembro de 1958

Sr. Diretor-Executivo do
C B P E

Ref.: ~Q,igão da TraQ,ijçãQQ.Q L1yr.Q
"Li EH t.~~~~~et~53 X l.a E-dqcaç:Qn!lAütÔr LÚis Reissie
-Tradutor.: Germano Jardim)

Estamos e~viando i v.sa o processo nQ 2599/58,
queAtrata da edição por este CBPE, da tradução do livro em r~
ferencia. ~ ,, -.Anexamos carta que esta nos chegando as m~s,
do Prof. Luis Reissig, de 18 de outubro de 1958, na qual ha o
seguinte trecho: ItCon todo gusto autorizo al Centro para edi-
tar-lotl•

_ Cremos que esta frase poderá~ representar a tt ª.Y:
torizaçao para publicar-se o livro" a q~e se refere o despa -
cho do Sr. Diretor-Geral, de 16.10.58.

No processo e~tão contidos o prefácio por nós
e~crito ,pelo CBPB ,e a traduçao do Prof. Germano Jardim, por
nos pessoalmente revista.

Restaria:
i) escolher no quadro de publ!cações d~ste Cen

tro onde melhor cabe enquadrar essa publicaçao;
b) estudar o plano de impressão do trabalho;

_ c) fazer o projeto e empenho ge verba respectiv~
na Divisao por cujo orçamento correr a ediçao.

Sugerimos a v.sa mogilizar a cooperação do Dr.
Aydano do Couto Ferraz para execuçao dos item acima.

Atenciosamente,

----~ ~---.........~-
~e Abreu
\~E-CBPE

Ao
Dr. péricles M. de Pinho
M.D. Diretor-Executivo do
CBPE
N e s t a
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Rio de Janeiro, 2& de novembro de 1958

Sr. Diretor Executivo do CBoE

ediç;o da traduç;o brasileira de "A Era Tecnol~~ica e
a Educaçno", de L, Peissi~,dou minha primeira impressão, sujeita,.é
claro, a retificaç~es posteriores ap~s ouvido t~cnico em artes gr~-
ficas (setor livro):

a) no estado atual da edição, compreendido o prefácio, a tra-
dução e o ap~ndice, pode-se fazer um calculo de 130 pags. no forma-
to mais comum (2A);

b) em beneficio da nitidez do texto a composição ~oderia ser
, •..em corpo 10 graudo sobre 12;

c) capa: cartão off-set c/ linha d'agua; texto: Buffou de
Ia. c/ linha d'agua.

Parece-me que um orcamento feito ~ base das es)ecificac~es~ ~

acima, pois se trata de livros sem clichês, importaria num custo
aproximado de 70 mil cruzeiros parri uma edição de 5 mil exemplares,
altamente econ~mica pelo visto.

Reservo-me, data veni~, para opinar p05teriormente ~~bre onde
melhor enquadrar t;o interessante livro nas coleç~es do CBPE.
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Pg 1 - Insisti em que preces 0, comoest no ori ..•

espanhol, & o têrmo próprio. Não se trat. apenas d &1
algo mais amplo.

Concordamos em n"'Q ser propr1o' o têrmo uQl1da1me'0
.. j

Temos duvld ,tbd v1 • quanto e r flfCaAAUgO o ex to signitl-
c aéo d t1and 1j ". Seri o caso tie s buscar exat expr ..•

ginal
"".l'Sçao.

••aao ,
6 ... A st"" Or. Aydg. cordo co sUg do o

l' z.
Pg. 12 -

IA .-acordo com oba rv ç o. ugeri. s
••• t1C d • , #-

express : inst c1 . do hom m e unie •
17 ..•De

IAPg. acordo.
Pg, 18 .•De ~cardo

19 ...De
IAPg. ,cordO.

Ainda Pg.• 19 •• Sugeri a segu1nt tr duç~
~ ,"H duss teses, aparentemE?nte 1noonoiliave1s., respeita do dê-

#senvolv1mento do homem: que explica o que e o homem pelo qu
tr z ao mundo qu do nasc que o expIlo, p 10 que rcceb ' do
m~~do quando vive •

estamos d

, -u to s d mais consd raçoes do Dr. Aydamo
• •cordo com as mesm •

rr Z

Sugerimos volte o m t r1.1 com e tas not s ao Dr.
Aydamo p r a que se decid inclusive sÔbre co l, çoo onde dever,., ~enquadrad publicaçao d st ens 10.

Rio de J ne t ro , 4. d dezembro d 1958
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Rio de Janeiro,
zt de janeiro de 1959

ire aado Amigo
Prof~ Luis Reissig:

Acuso sua carta de 12 de janeiro, que passo a
Teremos muita satisfação e~ enviar-lhe 2s exem

pl ares ~ue desejar de seu trabalho, por nos edittldo, tao logo
esteja ele impresso.

A informação que lhe deu o nosso comum amí.go ,
Prof. Anisio Teixeira. envolve, sgpomos, equivoco com o trab.,i
liio do Pro~. George Counts, por nos também editado.,cujo temq
t~tuloe seria são completamente afins do seu e a seria edit,2
ria1 a mesma.

responder.

Pelos compromisso~ de serv~ço dos nossos edit~
res, não cremos que antes dos ptoximos tres meses, tenhamos o
seu trabalho editado em portugues.

, Faço.votos que seja bem sucedido na tentativa
de edita-Io em inglês. . ~, Estamos aqui ao seu dí.spor- para o que puder
ser util aos seus serviços na OEA.

~Gostaria de ter notIcias dos planos de trab~ho
~ da org ant aaçáo da.OEAno ..•setor de educação., depois da aaí.da
do Or. Nannetti e da reuniao de que o Dr. Arasio Teixeira par-
ticipou.

As resist~ncias do Dr. Anliso a prescindir ag~o-
r~ de nossa cooperação na educação no Brasil, teria~ conspira-
do contra. ta possibilidade de passar uma temporada ai na. OEA c.,2
mo admitimos. N\

Enfim, vamos ver como se yorao jS cousas com o
tem~o, para o que conto semPIe com a colaboraçao de suas info~
maçoes oportunas e seu interesse.

Na expec t at í.vâ de suas no tÍc í.as , firmo-me, seu
colega, amigo e admirador,

Abreu
AD
DI'. Luis Reissig
Union Panaraer-í.c ana
Wasbington 6, D.C. - E.U.A~
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Rio de Jan i1'O,
2 d fev r iro de 1959

MeuCaro Amigo
Prof. Luís Reissigt

#,... Su carta d í!{ d janeiro, que esta nos chegan-
do s maol bord pequenos assuntos.cuja demor d respost t
vez preJudle sse o seu serviço, razao pel qual me pr sso m
responde-la. , ~O utor do tigo qu lh! envi 1 e a ProfessorEny Caldeira, sslstente dO" B (Dlv1s o ti: Estudos P squi -s Edue cio a1~)t do CBPE (Centro Brasil iro de Pesquis s Edu~eacionais), org o do I~EP (Instit~toN c10n d. studo Ped
gieos), qu int gr o 14EC (Ministério de Edueaç Cultura).

~ ~ ,. ,.,Agradeço su 1nform ç o sobre nome ç o do Or.
C rlos eu to Femandini p r o lug do Dr. Guillermo Nannttl.

,., . Trat -s de simp'tlco eduo dor p ru 0, jov m
De de Universid d .em sUi t rra n t 1 com qu m tivemos , opo~
tunj.d d d agr d ~el convi~o, ,jun~amente com SU genti11ss1m
e!posa, em,Santiago do Chl1 (Sem1n rio Inter ricano de Eduo
çao. Seeund ri )6 _ depo i8, . qui no Rio de Jan iro!;"

. Pelo que o\,).ço.de sua cooperção na ~ESCO e, agg,
ra, n OEA.vejo confirmados os meus prognosticos sobr sua
qUàlific çe s pa,r ess s missões intern c1ona1s,.

Quanto o nosso ssunto pessoal, cremos e tr ,-
tar de sob~stim do Dr. T ixeir do que possa v l~r.aqu~l no~
s eooper çao, m 8 comolh delO leald d ind fectiv 1. sper-mos que, gum di t se ind for oportuno, s cous s poss u-
dar" Muito cordi lmente.

se amigo e admlr dor.,
~

Ao Sr.
Dr••.•.Lu:ís Reisslg
Unia<>Panamericana
liashington q. D~~Jt ~ ~.;u._J\.
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Q-_ ••..••••.•••••..• Rio d
30 e mU::LO,",

Sr. Luls R~l si
Union Pan erican
Wshington 6. D~C.t B.U.A.

r zad 19oP f. ui R i 1:

Qtou r c b ndo u estim d ort de 22 do
corrent que estou r s ond ndo.

A #

O endereço da m sma e: u do uro, 1527;
Belo ~rizont , Minas G r 1 - Brasil.

corre

Quanto ao seu livro, oca pt; rácio nosso,
vi as Últimas prov s tlpografie s , Est·
t di e~te3 mpresso. sim que isto
enviarei e pIares, n80 t nh auld do •

Gosta~la d t r suas not1ci s ôb e co
co í, as nov s ai peã O .A, no setor e educ ç-o.

ainda outro d1
qu d 1'0 d
contieç t logo

de tembro d
nte p ssnr-l no Est os Uni
a, convit do Ponto IV.

t rei grand
oe ac€it r o convlt ir i c W shinet

par z r . ve-lo p s oalment •

Aprov lto a opoltunl~aprezado 1 o fineza de apurar~junto . Dlv
mento Clent fico da O A porqu nao r sponder
tas d 8 e 9 de brll.

1nviei-a tend ndo a pedido do Sr. Jesse
D Perklnson~Jr. qu me~so11cltava indicasse lsist s prot s-sores secgnd 10s de c1enci s naturais e_m tematic t par cur-
so de ver o que iam promov r em coope reçeo com N t10nal

solicitar o
d lles·nvolvJa

a noas s c r -
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iene ~'olmc:llatlon
do1'! indic

In titut. F!-lot and o currículo

Muito cordialmente, eu o e adml.rador,
agrad cldo,
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R:10dé Janeirot 19 de 3aneiro de 196041

1eleais
e:r.1onna

on 6, D. C.
A

. Prezado Attliao
Froi'. Jia.1S RCiss1g.

Tendo estado em Viagem, a ~90f 6hA poucos dias me chegou às mios sua. prezada oart de 15 de
dezembro.

Ao reoebêl já. o no $0 amigo Gemano
Jardim. tinha v1ado par 00 Est doa Un1dou. Assim, gosta-
r1.amo6 de caber quan o exemplare dasej ria obter do eu
precioso ,tr :baJ,hof cuj atribu19ão e temo realizando no
Bl""&s11,p r lhe envi mo t pelo corr 10 r o.

Sei que o Prof. Car os 00 'L'eo. Ji1 ~sc
nosso comum igo, foi ~olici1;ado por 'UIll ~ vi ta e
zer um comentâr1o critioo do seu tra.balho.

ou~ros c 9ntários, 10 o o t
nh~os em.mãoo, torer~o~ :prnzer em lhea enVier.

O lh'• .An!sio Teixe1ra. agJ."adece e r tri-bu1 suas sud çõ..,s.
O 'O votos de um feliz 1960. queira-

dispOr do seu colega e amigo,

JA/: c.
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Rio de Janeiro, 15, Junho de 1960.
bc.(f lho

Prezado Professor
Luis Re1ssig:

Com muito pr zer acuso su cart
expressões generos s, que 'agradeço, respeito
nA escola como agente de raudanç cultur l~f.

Talvez o ssunto venh ensejar algum di , ° seu deseD
vo1vimento em livro. Quem sabe?

Será um prazer a oportunidade de ter contacto consigo,em sua p ssagem pelo Rio d Janeiro o mesmo h de suceder com o
Carlos M scaro, m SNO Paulo.

~ .Nao dei:x:de nos avisar com bastante antecedencla p r
programarmos. em tempo, nossos contactos.

Certamente já h' d ter tido contaeto aí com o Mestre
Anisio Teixeira, que por a! and como integrante da Comissão dos No-
ve (brasileira) que ora funciona em \'1ashington,em programa da OPA.

A • ,Surpreend u-me a usencia de ref rencia sua a tradu-
do seu tão 1ticido ensaio "A Era Tecno1ogica e Educ_

enviamos o ,Creia que apezar de alguns enganos tipograficos e ~
geiros deslises de tr dução sua obr vem sendo solicitada e apreci, ,da muito favorayelmentc no meio un1ve~sitario brasileiro, como, ali-
ás, nãõ podia deixar de ocorrer.

N . espectatlva de suas pr~x1mas notícias, queira dis-
por, meu caro amigo, do seu amigo e admirador,

, ,d 7 ultimo, onde h
•do nosso artigo sobre

ção b1'asileir
çãott, que lhe

Ll.mo Sr.
Prof. Luis Reissig
União Pan Americano
Washington 6 D.C.
U.S.A •

.TA/71".



ORGANIZATlON OF I\MERICAN STATES
ORGANIZACION DE lOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANISATlON DES ETAIS AMERICAINS

PAN AMERICAN UNION
Washington 6, D.e., U.S.A.
Cable address: PAU WASH DC

Prof o JAYMEABREU
Rio de Janeiro.
/ i )

Muyestimado profesor y amigo:

En un librito que estoy escribiendo sobre
Bgucaci ón y Desarrollo econâmãco cito, entre otra s cosas, un p~rraio del
profesor Teixeira, que dí.ce asT: 11 La escueIa no puede ser más Ia institu-
ción segregada y especializada de preparación de intelectuale 5 y escol.ás+
ticoa y debe transformarse en la institución educativa de los trabajadores
de La ciencia en sus aspectos de investigaci6n, teoría. y tecnología'J Este
párrafo 10 copi~, pero no recuerdo el titulo dei libro o articulo deI cual
10 tomê, editorial y página,y_otampoco10:.:~,ei1goentre mis pape.Les, y quisie-
ra hacnr- Ia cita, con La indicación de su ruente , Comono sé si el profe-
sor Teixeira está ahora en Rio - o de viaje- me pennito molestarle para
pedirle si le seria posible,sin muchamOlestia, proporcionarme ese dato
respe~to de la fuenteo

Salgo para Buenos Aires el 26 de este mes;
me quedaré alli hasta el 31 de Octubre. Si dispusiera de unos dias libres
y pudiera detenerme en niõa rm, vueltâ): 10 haría con mucho gusto , Para esa
eventualidad el profesor Teixeira me dijo que si me detenia en Rio podia
leerles en e1 Instituto un capitulo de mi dicho libro, que termi~r~ anbes
de mi salida para Buenos Aireso Desde luego, me agradaria mucho Leer'Lo sy Le
contesté afirmativamente.

I
Una pequena cosa que me interesaría saber es

si el Instituto pagaria mis gastos de estadia en Rio -uno o dos días.

Si le parece a usted aue llega a tiempo su
respuesta antes de mi partida (el 26), le agradeceré me la mandea mi do-
micilio a.qui en Washington: 2116 FoSt"N.\ioApt.806; caso contrario, le a-
graEieceré hacerlo a mi casa en Buenos Aires: Callao 5450

le ocasiono.
amigo

Le ruego me perdone esta nueva moiestia que
Quedoaqui a su grata disposicióm. Afectuosos saludos de su

L '.,.....•0.-- __

Luis Reissig
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C. B. P. E.

Rio de Janeir ,27,9,1960.
1/66# / b»

Pre zado Amigo
Proi. Luis Reiss1g:

Com satisfação acuso sua carta de 12 de Setembro, que pa~
so a responder.

O trecho do Prot. Anisio Teix ir que se reter o pre-. , ~ ,zado amigo so familiar ele (que j esta conosco) e a mim,mas ha, ~que 10ca11z -10 em um copiosa produçao que somou, recentemente,
cerca de cento e oitenta títulos de trabalho públicados!

Desd que o consigamos, teremos prazer em lhe informar •
Com muito prazer ouviremos, no nosso Centro, a leitura de

um capítulo do seu livro "Educação e Desenvolvimento Economico".,Outrossim o nosso Centro tera pr zer em pagar os gastos, ,de sua estadia aqui, atribuindo-lhe diarias que os cubram.~, "O que e importante e termos aviso seguro e bem a tempo
I • ~da data de su chegada, t~tulo de sua conferencia. Se nao tiver -

mos estas·inform ções bem a tempo, teremos ameaçada a efetivação da
divulgação necessária assegur r-lhe um êxito razoável.

Pedimos-lhe, poiS, breve e segura noticia a respeito.
Muito cordialmente, seu amigo e admirador,

breu

Prot.Eu1s Reissig
Oallao 545
Buenos Ayres
Argentina



l
C. B. P. E.

Rio de J

l-leu c aro
Prof. Luis Re1ss1g:

confirmo
nos Ayres.

Com satisfação, eu o sua carta de 22 de Setembro
fi!

nossa, de Z7 deste, enviada ao seu endereço de Bue-

T nho o prazer de inform r-lh q~ o trecho do Prof.
Ani~io Teixeira a qu 1 rei ri em sua cart de 12 d t

l N - # # t 'bl~ const do trabalho 'Educ çao n e privilegio', pagin 19.
Quanto ao seu convi te para col borar m" ;>ducacton!t

agradeço e aceito di tinç·o do oonvite.
Se não houver contra-indicação absoluta, gostari qu. , . ,nos permitisse escrever as dezo~to paginas versando porem dois

dos temas enunciados: 2:F'tlnções da Filosofia da ducação na fOJ:
mação do mestre latino-em ricano. 31 Meus pontos de ví.s t ô-
bre a filo ofia da educ scâo ,

No tema 3 creio qU€ poderia f zer ad pt ção de tr ba-
lho nosso,sôbre o tema n tu lidade de JOM wey u. que pref -, ,.ci ra s conf rencias que o rofessor John -.Brubacher, d

ale Univ rsity, proferiu no Centro ras'le1ro de Pesquisas
~,. Ncacionais, sob o t1tulo t importancia da teoria li educaçao •

Desde que não nos p rcamos em "p lavrosidadestt 1ti-
~no-americanas, eremos qu l8 paginas chegam bem p r um corr -

to desenvolvimento dos temas 2 e 3 acima mencion dos.
Espero poder lhe enviar ~ste trabalho a \'1ashington

#ate 15 de Novembro.
Aguardo S UfI oportuna co nfll'mação das d tas de su pe.,t

manência aqui, e do título co.nferência que 1'a1" em.nosso C ~



c. B. P. E.

•..tro par que a d1vulg ç o s r lize de mo o
to que me c.

ssegurar o "xi-

~ espect tiv de suas apreci~ notlc1 ~fi 0-

-me.

Mu1to oord1almente, seu amigo

Prof. Luis Reissig
Callao 545
Buenos Ayres
Argentina

JA/'lC



C. B. P.E.

t do a Gu bra, 14/10/60
126 'i/Iv

Prezado 19o ror.
Luis 1a 194'

u o su prezad c rt d 7 ste, que p sao a spon-
der. ,Qu do ~ u st d1 cono.oo, ja lb nt g 1 00
bar ç·o qu m diu par u U Educ ion.

p n 1 o assunto concluí que o qu intento diz r o
b no título "FUnçõ d 110 of! n Form ç do Pro ssor ti-
no- . rio ano" •

Co muito pr z r o gu dar mos 3 d NOVi bro, vindo
d são Paul. • ,. ~-- Su ~ CO odaço s j s r serv os, d nosa cont, no

~ I LHotel Glor1a. de , atê g de Nov bro.
eonf' r~ oi d ,ver' Sé real1z r no nosso Centro Br

s11eirod P aqui . ~Educ o1on i$ (Voluntários d . P' tr1a. 107 )
sext -feir , k de Novembro, ~ 10 hor s d« •

O Prot. An1sio Te1i ir gr e rtr1 u1 seu e -
pr1mentos.

u1to cordialm nt , s u gQ ir dor,

Abreu
\. ..
"Ilmo. r.

Prol. Lu! 1s 19
Call545
Buenos AyreArgent1n

:

JA/71!
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,.Conferencia do Prof.Luis Reissig

Os Diretores do Centro Brasileiro de
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C. B. P. E.

Estado da Guan bar-a, 2.5,10,1960.

Jd3r/fo
Meu caro
Prot. Luis Reissig

,.Acuso su carta de 17 deste me presso responde-la.
•• IEstamos cientes d transferenci de datas d$ sua via-

gem, pela qual aqui. chegará terça 15 de Novembro (!er;lado nacio-
nal) fará sua confe.:~nci n quart 16 às ~O hOl'a~' dá manhã no
Centro Brasileiro de Pesquisas Educ~cioriais (Vo1unt'rios da p~-
tri 107) sôbre o tem - "Educação e Desenvo1vim nto Econômico :
o problema da a1fabetiz ção fi e voltará na quí.nt.a, 17 de Novem
bro. I, , ,

O Hotel Glor1 ja foi cientificado da mudança de dat
de su chegada e quanto ao testado médico crr~o que o consegui-

i' 'remos, nos termos por s1 formulados. ao haver I p~o~lema, quanto
a. isto ..01 ,';

Entreg r-lhe-ei m mãos o trabalho I qhe nos encomendou
,\

sôbre "Funções d ilosofia da Educação n fó~ ção do professor
~latino-americano", o qual deve dar um pouco mais que as 18 pagi-

nas datilografadas previstas, no que não vejo maior lí~conven1ente.
I ,

Vou oferecer-lhe o livro que os com.prhe1~os de AniS:O'
Teixeira acabamos de lançar: "Anisio Teixeira,:pensamento aç ao ",

, "-quando de sua passagem aqui. I

ICom as s udações do Proi'. Te1xeira eas noas as, muito
cordiais, seU amigo certo.

SubsCl'évo-m ,
Atenciosamente,

Ilmo. Sr.
Prof.Luis Relssig
Call o 545Buenos Aires
Argentin

__ i_.
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Recebi do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS (CBPE),

a quantia supra de Cr$...U,~1.,1O.t{t{L~...fI:... ~~... ~ .. .(. ..ºt4~Jrrl, ...~~.J{1l~W...Wli~mOO)...

em conformidade com o abaixo discriminado.

CONTRÔLE DE CAIXAAUTORIZAÇÃO DE DESPEZA N.O 1• .)42

DATA ~ .. .I.U .I 19 ÍlC'

BENEFKIADO:
Wl~ lmIS.<J:úl

LANÇAMENTO {

DEBITE

CREDITE :

l
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

_ ' .1: \eu.

J,:;2~aul;~tl.;OC-Ol·r.·t!~jl·:>nd.w:J.'ij$ w. ,t ~u·J.;..t9 ti••, i~V•.utl,F,~:·>.",.(ijl P0.l' cea-
slc· ...:;rd-e ~'I.1~'1:rlft,ti:~iJât: r.:.lo i:..1,,) d", Ji(;l!..>i,t.:. ,:~ tf..r~d\~ t ':,~..,:
CO!d~f~l-.ó'nr.d.Nl~n~;ste Cttntrojo SÔQ~ uJ>a~';'~;açiQ(1 D~.mt"C11viJ1l~

.;0. ~ ~ ;t .• .
'" ,i;;OOAtIW10Q. A l~tl~ do 2.8úO,OO a d1e.ria •••..•••.•••• ·•• u ••

L- V_ER_B_A ~~--~~~~------~------~~~~~~---

Rio de Janeiro.

Selado e} CrS .

\.-

QUANTIA
RECEBIDA

/

-

CHEQUE N.",



c. B. P. E.

J'an 1 ,11 1. 1961.

S7/6/

le
cino dia

sil! d
••• 4!> ." 1',u O~u.,e"":r$tll.C

c
do mo

ct'e"V'emc)spor su eA
ti o> d<lO'fl!eIlQ,1il

qu- no >

tera o '
seu coles

,,.."."'.

.•... -



C. B. P. E.

11 g10
11bro proxi,

Pro • Luis

o C nt Br ~il 1:0 d P squi uo lon 1.
roporeion r edue or br i1 ire ,
find, oportunid d de ouvir u estlv

••,1 19, 80b o t o no do.

t o r
6 de ov

"'cont renei

'11" t - e de ilustre
. , ~

1'v1ços til Org ní.z ç do Est o rloano , onde
eid 1" vi t uL Eduo oion que 4sde ouito tempo, ... ,.luc1d doutr ç obre 1 e1'10 n e ld de d

"")~• o v 101', do no o t mpo. v diz
01" 01 •

vem
scoã

11>

t c c1

00
zend
u t

e d -

lnter t cont ,.01
10 Proi. Anl 10 Telx ir ,

vol 1d e u tr t n
foi 1"10 d ge t~ estl

d objetivo d escol t r c
c1êncl indu tr1a1iz ç"'o.

Dar te cero de du i':! hor s prendeu o conf r no! t , 11-
~ .teralmente , tenç o do numeroso ud1torl0, ond lado os lnt

~r o orpo teen1.co do C nt Br s11,ira e asquí.a s Educa •.
lon vi ilustresed cador ,00 o. entre oU r s. o Pro-

ore Lour n o ilho, li n 6e e Gust o L s

or, pr 1..

o ntr 1
er teonologle"

um r tor ul ({.
o no o t m o p



C. B. P. E.

-
P sq ti

•
- t

:r V

, 1 •

p 1 10 •

nei

I



C. B. P. E.

Rio de J iro, 6 Março,1961.
2023/6/

Prez do Proi'.
Luis Re1ss1g:

Ao regress r de vi g m d
mas três cartas suas de 10,14 21
responder.

Junto
que o amigo nos
"LI. Educ. eãon",

sbbre & consult com que o amigo me distingue,.. . .to da versao para o portugues do seu trabalho sobr Educ cion y
Desrollo Econom1co" gostaria de ter em mãos todo o s u trabalho,
para ver em que medida o nosso CBPE poderias. interessar em con-
tribuir para su d1vulg çãO.

Conf1rm do êsse 1nt rêsse e na medida em qu o nosso
grupo'continu! mantido no lNEP-CBPE com o novo govêrno.talvez a
melhor rórmul rb se • edi ão por uma editor particular que se ~

_ Á

eumbiria de promover tradtçf,o, fazendo ti nosso CBfE; um acordo,com • mesma de compr d determinado numero de exemplares, a pre-.. ,..ço especial» capazes de g rant1r o exi to d ed1çao ti,.SObre os demais exemplares o amigo teri direitos auto-
rais. Pediria fi sse-me a fineza de transmitir ao nosso amigo
Plor. C rlos Oueto J'e:rnandin1os m us agradecj,mentos por sua ear-
t acompanhado de chequ correspondente ao artigo qu escrevi pa-

ti \1rI.L Educacion.
Na espectatlva de suas prÓximas notícias, tirmo-me, c0l:

di lmente, seu amigo e dm1rdor"

Atrinta dias ncontre1 sobr a
• Fevereiro que me apr sso a

. , N ,estou incluindo uma sumari relaçao bibliográfica
ped para acompanhar o rtigo qu escrevemos para

respe,1

llmo.Sr.Prot. Luis Re1ss1g
Pau Americah Union
Washington 6, D.C., U.S.Ao

.T A./'Z.l1
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Rio de Janeiro. 27,3, 1961.
q2;t}/61

Meu ca.ro
Proi. Luis Reissig:'

EscrevI-lhe em 6 de Março, respondendo a cartas suas
que encontr 1 e minha carteira, quando retomei de viagem.

J

A essa carta anexava, atendendo a pedido seu, rela -
ção bibliográfica pertinente ao artigo que escrevi para "La
Educacion" • ,Também tratava do ssunto-

~ ~ Ataçao sua ..•ediçagem portugues do seu
senvolvimento Econômieou•

Como até a presente nenhuma not1cia tênha recebido do
•••amigo, peço ven1apara perguntar-lhe. recebeu essa carta?

. Na expectativa de suas próximas e apreciadas noticias,

ind tendendo a solici
trabalho "Educação e D~

.firmo-me,

Cordialmente,

llmo.Sr.
Prot. Luis l\elssig
Pan American Untou
Washinghton 6, D.C., U.S.A •

.TA/ZC
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Rio de Janeiro, 5, Abril, 1961.
444/61

Prezado Prot.
Luis Reiss1g.

ra, vejo
Março, o
t de zr

Por sua carta de 27 de Março, que estou recebendo
que o prezado amigo não recebeu nossa cart de seis, ,que alias pressentir e j lhe perguntar em noss
de M rçc ,

Assim envio-lhe, anex ,.. ,1 ç o bibliogrãtic que elaborei,
crev! p ar "L Edllcacion"•

Quanto aos nossos d dos de curríoulo profissional,
dem ss1m ser sumariados,

go-
de

c~

,copi .d
seu d140,

,
e d umar1 r~
par o artigo que

mesm

po-

Prot. Jayme Abreu ..•Educacionist ,Inspetor 'eder~ do Ensino Seoundario
N ,Bspêcialista em Educaçao Secundar1,Ex-Superintendente do Ensino Medio d Secre-

tari de Educação e Cultura do Estado d B.I
hia (Brasil) - ,Coordenador d Divis do Ensino Medio da C~
panh de Inqueritos e Levantamento do Ensi, ,no Medio e Elementar, do Ministerio d Educ
ção e Cultur ;
Coordenador d Divisão de Estudos e Pesquisas
Educacionais, do Centro Brasileiro de Pesq~
sas Educacionais, do Ministério de Educação e
Cultura ,Representante do Brasil em Seminarios
nacionais de Educação, promovidos pel
em Santiago do Chile e em Washington,

Inter-
OE,A,.sobre
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"Escol Secund'ri •• e "Plane j amento Integral d
Educação"•

lizad.as

Autor de livros, como.
"O Sistema Educacional Fluminense";
nA Educação Secundária no Brasillt•

Autor de uamerosos ensaios e artigos em revistas espec1a-
"em educação, como, entr muitos outros,

atA escola como gente de mudanç cultural";
"Atualidade de John Dewey";
tlF1loso+1as d Educ ção e Pesquisa Educacional";
"Pesquisa e Planej entoem Educação";
n,,An cisme educ o1onal d classe dominante brasileira";
nA Universidade de Bra {lia e tradições univrs1 tárias";
"Um xperiência que se impõe";,
~studo$ sociais n escola m~dia"*
"Ensino Médio; Ensino Secundário no Brasil··1
"Tendências antagônicas do ~ns~noEnsino Seoundário Brasi
lei1"o"; ,
nA lut. contl"8 a escola publica brasileira".

Creio, meu caro Prot. Luis Reisstg, que, com êsses dados ,
tirados de cabeça, r' tem o pre a do amigo informação bastante p r,
oS proposlto visados.

Na expectativa de suas PrÓximas e sempre precladas not!·
ci s, firmo-me,

\

A~~neiosamente, seu amigo e admirador,
, ,

Jaym.eAbreu

Ilmo. CI

Prot. Luis Reiss1g
Pan AmeriaanUnion
Washington 6, D.C., U.S.A.

JA/ZC



.:»Buenos Aires Agosto 10,1961
Prof. JAYME ABREU
MuY estimado amigo:

Estoy de vacaciones en Buenos
Aires. Me quedaré aqui hasta mediados de Swtiem-
bre para retornar aI lugar de costumbre: Ia U.P.

Mi estadia coincide con Ia sa-
lida deI libro,que me ~presuro a enviarle,

Le envio también un ejemplar
aI profesor Correa Mascaro,de San Pablo,quien,
como le dmje ,se interesaba por Ia traducción
e impresión deI libro~ alli,en portugués.

Dejo el asunto en Ias buenas
y cordiales manos de ustedes y desde ahora les
agradezco infinitamente 10 que puedan hacer en
favor de su difusión en el B~asi1.

La direccion de1 profesor Co-
rrea Mascaro es: Cauxa Postal 8.105, San Pab1o.

Mis afectuosos saludos para
usted,el profesor Teixeira y demás amigos deI
Centro.

Su amigo
~ "'-'1-----

Luis Reissi g
Ca1lao 545. Buenos Aires



C. B. P. E.

C6PIA

Ct. 1039/61 Rio de Janeiro, 5, Setembro,l96l.

Prezado Professor
Luis Re1ssig:

Estou tendo a satisfação de réceber sua estimada carta de
10 de Agosto, acompanhada dQ seu preciOSO livrinho sôbre ~Educação
e Desenvolvimento".

Vou conversar com o Osrlos C. Mascaro
N _ Amoçao de sua traduçao em portugues, para o que,

nosso grupo, será necessário esperar que a situ
se define mais claramente.

Pergunto-lhe para quando se pode prever a saida em
Educatiôntl do artigo que fizemos, por sua ncomenda?

~ '. •. -Pelo ultimo numero da revista que nos chegou as maos Abril
..•.JUnho;'" l,29,Q, parece-nos estar bem atrazadaa publioação da revi.,!
ta.

Na expectativa de suas prezadas notícias, firmo-me,

respeito da pro-
ao menos quanto ao
ção geral do pa1S

Cordialmente,

Jayme .Abreu

Ilmo.Sr.
Professor Luis Reissig
Pan Ameriean Union
Washington 6, D.C., U•.S.A.

JA!ZC
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C. B. P .. E.

----- ~------:-------

Ri de Janei" " 18, 4, 1962.
tio 1jJ,'t.

Meu care
Pretessar Luls Belss1sa

h nrados,
Educaçã.
agrado.

~Bsta c mig sua prezada carta de 11 de Abril, que c. pIe-
enta umaque e teria escrita a 10 de Abril.

Vej qu a prezada 1 n s distingue c. c nvite q ,
aeeit •• t par escrever artiga ara "La Educaci n- .ebre

, #>Desenv lv! ent Sôeia Ec nom1ca, tema de n ss particular

T d via os detalhes necessárias estarh c nt1d.s e sua
•.. " ".,carta de 10 d Abril que naa nos ehsgeu . • •• s ,talvez, tenha se

extraviad • ,1st. pato, pedir-lhe-ia a rlne~a de n s enviar copia des.
sa carta de 10 de Abril, p.r~ noss elhor rlentaçio.

Muit c rdlalmente, seu c leg , amig, dmlr'd r,

I SI'.
Pr t. Luis Beiss1g
pan Amerlcan Uni n
Wa 1ngt n 6, O.C., u. S. A.

;rAlzc
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C. B. P. E~

t ss r Luls 1 19:

T nho s ti -r ç ...•
d 3'eus r ao. -

orlgin ,
1 eontr t e1}m'a "Ld e r q c

eue ac ion".
A ""

,ardo C 01.,1 u s 1nst u o • junto, copl
n d P .1m.

E j' tenha Sê c ume do com J. Bo rto o ir I

nd rAgo qu lhe forneci.
Mu1 to eordialrnent t firm.. t S U o1go e 11' dor,

-
diante

Abreu

Ilmo. Sr.
Proi ssor Luis Re1s ig
'L Educ elón"

Pcn Amerlc n Unlon
W hlngton 6. D.O., U.S.A.



Rio de Janeiro 18, 6, 1962.
bfJ/6/l~

Pre a do
Prof. Robert J. H vighurst.

,
m dit - nto no s cart d 15 do cor-r nte e tou ell, . .•..

v1ando, m n xo, copa do e ien,ta entre o :c P e i c í,

_écniea d N çõe U id, res e1to d eoo er çNO de peritos,
geirost ocun nto cujo teor \ar 10,lhe ser 1ntere nte conhec 1'•

••Creio que 1 o lh v i res on 91·, a ~ car t
# , •••lie,e principio, t de eordo 00 S us rojeto~.

23 m s é vi ge d pan s o1t di •
Comolhe di e, ti.)~gu1re1 par ...Euro (FI' nça,

terra, It"li) 23 deste obvcrvar real!z ções no c~mpo do
li>mento educacion 1 rticulQdo 00 o planejamento Gconomico,

voltar 31 d Julho.
voltll, pros agu í.remc

tr

di s
••It.áli

n s s

1 v 1

!ngl ~
1 ne!!

d vendo

diseus
•..
o de nosso rojoto •

IImo.Sr.Prot. Robert J. H v1gnur t
Un1vers1ty of Chie go
ChicQgo 37 - I111n018
U.S.A.

JA/ZC
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xxx

Rio d J n iro,
10 d sete bro de 1962.

llm,O. Snr.
roi. Luis Reis i
hião P Am rioan
ashington 6, D.O.

:ES!fAD S UNIDOS DA RICA

[ u c ro Professor Luis Rei sig:
Ch gado d Europ

dente ao artigo que, porEduoaoi on tt •

noontr i sua o t oh que corre pon-
u honroso convit t pr parei par "L

E timo qu o mesmo lhe tenh agradado e terei sempr pr-
zertendê-10 m taref sem lh t •

Depois uropa já ative C r 08a, a conVite ofiei 1,
oba rvando serviço de pl ejamento, dueacional o no o go
Ri i r! Frondizi j' ,e mobilizou, pela ORE J. par in:agrar a
00 .- o que -tud ra os problemas d educ ç o s cund ri n '-
rica Latin , 'Vi' i tando ss s paíae t rminando nos Estados Uni-
dos. S r mos doia norte-am rio o trê latino-a.maria nos. o
Bra.sil assessoro An!sio !1xeira nos tr balhos da OOPLEl) qu pre-
tend pla.nejar'a educação nac10n 1.

Oomo y , muita v1a.ge ,muit ativ1d de ,infeliz ent ,
u c ro Rei si, o d b to ao velho i o sino ro, mUi ta
1ancol1a, u1to vaio intimo que m par oe in~ortunad nt

inaup r'y 1. Trist zas, nt a qu i nad vle n d •••
Da jando que tudo lhe corra pelo elhor spa~ando 'u s

sempr apreoi ,das notíc1 , ord n , meu oaro Rei s1g, ao tos u,

P. • :a.nexo, trabalho que laboramo par, próxim. reun1- o
e Gen br. Se jUlgar que int reasa sua divulg ção
BduoQo1on", pod l"emos e.utoriz r est publicaç-o.



'.C. B. P. E.

Guanabar , 5 de gô to de 1965

.Prpzado ~",1go 1óJ..1,~S'
Professor Luis Reissig: /~
PAn Acericn Union
W ahington 6, D.C. O.S.A.

Dada muito tempo não t mos tido jo mant r corres--pondenci •

ter suas
Nem por lsso, d,st ou daquel forma, tenho deixado de

noticias. ,Ainda ha pouco F:dltorlal da Univ rsidad d Bu no
ser vi t por su indicação, propondo-m ~c v r um tr -

su col ç"'o '·L1vros de No so Tem o' •
t possív 1 qu atend êsse convite. gr deço-lhe

Air .m
balho p r

lndie ção.
Estou lhe enviando, em sn xo, trabs.1honosso r cm-pUbli

cada na R~vlsta "Pesquãsa e PI n jamentott do nosso entro Reglon 1
p. sQulsas ducacion 1s, de são Paulo.

Gostar1 que lesa m dess su utoriz da opinião
r speito do m smo inclusiv sôbr possib11idad d dua publlc ç:o

m nLa Fduc clon", que imagino continu sob sua dlr ção, como col
ração r mun .rnda.

Formulando-lhe os votos d melhores f licidades pessoals,
kfirmano-nost

Cordialmente. ~~

P~s. O trabalho qu ~lhe envio !oi ~onferAncl pr2r~rlda em 1964, qu n
do da leallzoçao, pelo Ministerl0 de Educ ç o e Çultur ,da I
Conter nc! Naolon 1 do Currículo (Escola Secundar! ).




